
 
                           

 

    

“Min stora önskan är att jag kan få hjälp med en ny båt då det skulle öka mina möjligheter att 
tävla på samma villkor som andra roddare. 
Båten jag har idag håller långt ifrån måttet och är 14 år gammal.
Min seriösa satning kräver enormt mycket tid, energi och framför allt är det en stor kostnad. 
Idag arbetar jag deltid då träningen tar upp för stor tid, så nu behöver jag all hjälp jag kan få 
för att ha möjlighet att satsa inför alla de stora mästerskapen och nå mina mål”
     Charlotte Andersson

   

Avesta Tidning publicerat den 26 januari 2011

“Charlotte är en ny liten stjärna som tänds med stor potential och mycket talang. 
Det vi ser av Charlotte är att hon är fullständigt orädd och visar ingen som helst 
respekt för att hon nått en ny nivå i sin roddkarriär”
   
   Henrik Nilsson, expertkommentator SVT, Sprint SM Malmö 2010

TRÄNAR FÖR LANDSLAGET. Charlotte Andersson siktar på landslaget i sommar.

Charlotte siktar mot OS-start om fem år
Charlotte Andersson siktar på VM-start i år och OS 2016

RODD. NM, EM och VM 2011. 
OS 2016. Tu&a målsättningar.
Men Charlotte Andersson är 
fast besluten att klara av det.

- Om man siktar mot stjärnorna 
kanske man kommer till 
trädtopparna. 
Så säger Charlotte till AT om sin 
satsning. Hon har nyligen varit 
med 7 andra på ett landslagsläger 
på Bosön. Där gick det bra.

NU SKA SVERIGE satsa på olika 
besättningar, singel, dubbel,
fyror, åttor för att nå framgångar.
- Det blev bestämt i december att
jag skulle komma med i den här
landslagstruppen. Det betyder

 att jag just nu är en av landets åtta
bästa och testerna gick jättebra.

Vad siktar du på under året som 
kommer?
-NM, EM och VM. Sedan Worldcup.
Jag hoppas absolut att jag 'nns 
med och VM är ett delmål för mig.
Det säger Charlotte som aldrig varit 
med i landslaget tidigare.
- Jag har inte fått möjligheten till 
det. Nu har mina resultat och viljan 
gett mig chansen. De har nog sett 
hur målmedveten jag är och att jag 
vill väldigt mycket.

Vad är du bäst på, singel eller i 
någon besättning?
- Det frågar jag mig själv också. Det 
är mycket upp till mig själv. 

Vad har du för styrka om du 
får säga det själv?
- Jag är explosiv i kroppen och 
så är jag smidig.

Om du hittar saker du vill 
förbättra då?
- Jag ska höja upp min mjölksyre-
tröskel. Jag ska köra mer intervaller
och få en högre lägstanivå.
Sedan jobbar jag alltid med styrkan.

Du har ett långsiktigt mål också.
- Det är OS 2016. Det är klart jag 
måste sikta dit. Hur ska jag annars 
kunna ta mig till VM. 
Jag måste sikta på OS också.

Hur stor chans har du att få 
uppleva OS tror du? 

- Jag ser det så här. Jag tror inte det
är någon omöjlighet. Men ska jag
ta en plats i OS 2012 måste jag 
prestera i lagbåtarna i sommar.

Hur mycket tränar du i veckan?
- Jag kör sex dagar i veckan, oftast 
två pass om dagen.

Ska du fortsätta att representera 
Avesta Roddklubb?
Absolut. Just nu ser jag ingen
anledning att inte göra det. Avesta
är trots allt hemma för mig.

I APRIL SKA Charlotte och hennes 
landslagskompisar till Tjeckien på
ett tvåveckorsläger. Sedan är det 
full fart på tävlandet. 
 ROLAND BÄRTILSSON

Utdrag från media kring Charlotte Andersson:


